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Pekka Huotarin esikoisromaaniin (2014) pohjautuva Pöljänpojan vakuutus vierailee Helsingin Kaupunginteatterin Arena-
näyttämöllä kahden esityksen verran 2. ja 3. joulukuuta. Näistä ensimmäinen on HKT:n näyttämöiltä tutun Huotarin 30-
vuotistaiteilijajuhlanäytäntö.

”Aion juhlistaa 2.12. esityksessä kolmeakymmentä vuotta ammatissani. En aio juhlia taiteilijuuttani, tai muuta mitä. Ainoastaan
ajankulua. Tervetuloa tilaisuuteeni tutut ja tuntemattomat. Toivotaan, että ajanratas suostuisi seisahtamaan tuoksi tuokioksi”,
Pekka Huotari kertoo.

Pöljänpojan vakuutus on rakkaustarina, jossa liikutaan kahdessa toisiinsa solmiutuvassa aikatasossa, pienen pojan ja aikuisen
äijän näkökulmissa. Näytelmä kertoo tragikomedian keinoin ja hymyn kautta miehestä, joka menettää otteen omaan elämäänsä
.

Oulun kaupunginteatterissa 18. helmikuuta kantaesitetyn monologin on ohjannut Kari-Pekka Toivonen, lavastanut taiteilija
Jussi Hukkanen, ja sen esittää mm. Kiviä taskussa -menestysnäytelmästä tuttu Mika Nuojua, joka on kerännyt roolistaan
runsaasti kiitosta.

”Pöljänpojan kaksihaarainen rooli on Mika Nuojuan mestarinäyte. Nuojua saa henkilönä kolkkoon ja äkkipikaiseen aikuiseen
Hantteen lämpöä ja lempeä. Pikkuisena pojantirriäisenä Nuojua sulattaa kaiken jään”, kirjoittaa sanomalehti Kalevan kriitikko
Eeva Kauppinen arviossaan 23.2.2016

Pöljänpojan teksti juhlistaa 180-vuotista Kalevalaa, sillä teoksessa nykykieli ja kalevalainen poljento sulautuvat karhean
runolliseksi kerronnaksi. Huotari itse luonnehtii tekstiään kompostista kaivetuksi Kalevalaksi.

Oululaissyntyinen Huotari on työskennellyt vakituisena näyttelijänä Helsingin Kaupunginteatterissa vuodesta 1991. Huotari on
ollut mukana mm. näytelmissä Biloxi Blues, Kani Kani, Stadin friidu, Väärennetty morsian, Manillaköysi, Missä kuljimme
kerran, Viiru ja Pesonen - Viiru kateissa, Valtakunnan häirikkö, Koljatti, Einsteinin rikos, Vanja-eno, Onnellinen veli ja Ta mig
tiller ledare. Tällä hetkellä hänet voi nähdä näyttämöllä Erik Vaaran roolissa Komisario Palmun erehdyksessä. Huotari on
esiintynyt yli 50:ssä elokuvassa ja tv-sarjassa. mm. Vääpeli Körmyissä, Rukajärven tiessä, Raid-sarjassa ja elokuvassa,
Poliisin pojassa ja Bodomin legendassa, yhtä vaille kaikissa Aleksi Mäkelän elokuvissa, Juoppohullun päiväkirjassa, Täällä
Pohjantähden alla -elokuvissa, Pakanamaan kartassa ja Verisiskoissa. Huotari oli myös mukana Nightwishin rockvideossa Élan.
Huotarin ensimmäinen romaani Pöljänpojan vakuutus ilmestyi vuonna 2014 Liken kustantamana ja Harri Haanpään
toimittamana.

 

Pöljänpojan vakuutus 2.12. klo 19 ja 3.12. klo 13 Arena-näyttämöllä (Hämeentie 2)
Liput 31 € (sis. palvelumaksun)

Helsingin Kaupunginteatterin lipunmyynti, Eerikinkatu 2, ma-pe klo 9-18, la klo 12-18 ja Ticketmaster ma-la klo 8-21,
su klo 10-18, puh. 0600 10 800 (1,98 e/min pvm)
www.hkt.fi 

Lehdistökuvat ja tiedote löytyvät kuvapankista. Salasanan saat tiedottajalta.
Lisätietoja, medialippuvaraukset ja haastattelupyynnöt: Helsingin Kaupunginteatteri, vastaava tiedottaja Kaisa
Pelkonen, kaisa.pelkonen@hkt.fi, 040 552 3788 


